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1. Rozpočet obce na rok 2020 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol  rozpočet obce na rok 2020. 

Obec v roku 2020 zostavila  rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Lupoč v znení 

neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, schodok kapitálového 

rozpočtu bol krytý prebytkom finančných operácií.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.11.2019  uznesením č.  85/2019.                         

Bol zmenený  päťkrát: 

- Prvá zmena schválená dňa 26.02.2020 uznesením č. 93/2020. 

- Druhá zmena schválená dňa 20.05.2020 uznesením č. 113/2020. 

- Tretia zmena schválená dňa 05.08.2020 uznesením č. 118/2020. 

- Štvrtá zmena schválená dňa 14.10.2020 uznesením č. 126/2020, 

- Piata zmena schválená dňa 16.12.2020 uznesením č. 135/2020. 

-  

Príjmy bežného rozpočtu v € : 

Zdroj Názov Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

111 Príjmy zo ŠR 821,00 2 807,00 2 799,18 

11H Transfer od ost.subj. 0,00 0,00 0,00 

1AC1 Transfer UPSVaR-ESF 0,00 0,00 0,00 

1AC2 Transfer UPSVaR-ESF 0,00 0,00 0,00 

41 Vlastné príjmy obce 69 057,00 68 573,00 70 215,20 

72c Transf. od iných subj. 0,00 0,00 0,00 

Spolu  69 878,00 71 380,00 73 014,38 

 

 

Príjmy kapitálového rozpočtu v € : 

Zdroj Názov Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

111 Transfer zo ŠR 0,00 0,00 0,00 

43 Príjem z pred.pozem. 0,00 0,00 0,00 

     

     

Spolu  0,00 0,00 0,00 

 



 

Finančné operácie v € : 

Zdroj Názov Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

131J Nevyčerp.prostr.2019 25 400,00 25 400,00 25 400,00 

20 Návrat.finanč.výpomoc 0,00 2 830,00 2 830,00 

46 Z rezerv. fondu obce 5 000,00 15 000,00 13 017,82 

     

Spolu  30 400,00 43 230,00 41 247,82 

 

Výdavky bežného rozpočtu v € : 

Zdroj Názov Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

111 Výdavky zo ŠR 821,00 2807,00 2 799,18 

11H Transfer od ost. subj. 0,00 0,00 0,00 

1AC1 ÚPSVaR-§54-95% 0,00 0,00 0,00 

1AC2 ÚPSVaR-§54-15% 0,00 0,00 0,00 

20 Výdavky - NFV 0,00 2 830,00 2 830,00 

41 Vlastné výdavky obce 69 057,00 68 573,00 66 113,16 

46 Vlastné výdavky z RF 0,00 4 000,00 2 574,02 

72c Od iných subjektov 0,00 0,00 0,00 

Spolu  69 878,00 78 210,00 74 316,36 

 

Výdavky kapitálového rozpočtu v € : 

Zdroj Názov Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

131J Rekonštrukcia KSP 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

131J Rekonštr.oplot.cint. 10 400,00 10 400,00 10 400,00 

41 Rekonštr. KSP 0,00 0,00 10,76 

46 Nákup pozemkov 0,00 3 500,00 3 382,20 

46 PD-budova KSP 0,00 1 500,00 1 478,00 

46 Rekonštr.-oplot.cint. 5 000,00 6 000,00 5 583,60 

Spolu  30 400,00 36 400,00 35 854,56 

 

Finančné operácie v € : 

Zdroj Názov Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

     

     

     

     

Spolu  0,00 0,00 0,00 

 



 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v € 

Rozpočet na rok 
2020 

Rozpočet po zmenách 
na rok 2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia 

100 278,00 114 610,00 114 262,20 99,69 

 

1) Bežné príjmy – daňové príjmy : 

Rozpočet na rok 
2020 

Rozpočet po zmenách 
na rok 2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia 

66 130,00 65 567,00 67 550,04 103,02 

    

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve 

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 49 689,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 

poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 51 287,53 €, čo predstavuje plnenie na  103,22 % . 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 13 668,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 14 006,53 €, čo je 102,48 % 

plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 11 454,43 €, dane zo stavieb boli vo výške 2 489,78 € 

a dane z bytov vo výške 62,32 €. 

c) Miestne dane a poplatky 

Z rozpočtovaných  2 210,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 2 255,98 € čo je  102,08 % 

plnenie. Príjmy dane za psa boli vo výške 325,00 €,  dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 

0,00 € a dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 1 930,98 €. 

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky: 

a/ Pohľadávky z daňových príjmov (účet 319)                  538,91 € 

b/ Pohľadávky z nedaňových príjmov (účet 318)    797,68 € 

c/ Ostatné pohľadávky (účet 315)      65,38 € 

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy : 

Rozpočet na rok 
2020 

Rozpočet po zmenách 
na rok 2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia 

2 927,00 3 006,00 2 665,16 88,66 

 

 

 



a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  982,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020  vo výške 924,24 €, čo je 94,12 % 

plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 15,00 €,  príjem 

z prenajatých strojov, prístrojov vo výške 0,00 €, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 909,24  €. 

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 220,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške  199,00 €, čo je 90,45 % 

plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria  administratívne poplatky  vo výške 199,00 €. 

c) Pokuty a penále 

Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 0,00 €, čo je 0 % plnenie. 

d) Poplatky a platby  

Z rozpočtovaných 1 450,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 1 178,74 €, čo je 81,29 % 

plnenie. Ide o poplatky za vyhlásenie MR vo výške 46,00 €, platbu zo Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti vo výške  300,00 € , príjem za separovaný zber vo výške 50,49 € a poplatky a platby za 

stravné vo výške 782,25 €. 

e) Úroky z vkladov 

Z rozpočtovaných 25,00  € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 4,79 € čo je 19,16  % plnenie. 

f) Úroky z termínovaných vkladov 

Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 0,0 €, čo je 0,00  % plnenie. 

g)  Príjmy z dobropisov a z vratiek 

Z rozpočtovaných  329,00  € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 358,39 €, čo je  108,93  % 

plnenie. Jedná sa o príjem z dobropisov vo výške 234,06 €, z vratiek PRIMA BANKY vo výške 78,80 €, 

z vratky sociálnej poisťovne vo výške 4,80 € a z vratiek za mylné platby vo výške 40,73 €. 

 

3) Bežné príjmy – ostatné príjmy – granty a transfery : 

Rozpočet na rok 
2020 

Rozpočet po zmenách 
na rok 2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia 

821,00 2 807,00 2 799,18 99,72 

 

 

 

 



Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery : 

p.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. Okresný úrad Banská Bystrica 21,09 Starostlivosť o životné prostredie 

2. Okresný úrad Lučenec 73,26 Hlásenie pobytu občanov 

3. Okresný úrad Lučenec 22,80 Register adries 

5. Štatistický úrad SR 1 136,00 Sčítanie domov a bytov 2021 

6. Okresný úrad Lučenec 1 101,46 Voľby do NR SR 

7. Okresný úrad Lučenec 444,57 Výdavky-COVID-19 – 1. vlna 

    

    

 S p o l u : 2 799,18  

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

4) Kapitálové príjmy : 

Rozpočet na rok 
2020 

Rozpočet po zmenách 
na rok 2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia 

    

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Obec Lupoč v roku 2020 nemala žiadne kapitálové príjmy. 

 

a) Kapitálové granty a transfery 

Z rozpočtovaných  0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 0,00 €, čo je 0,00 % plnenie.  

b) Príjem z predaja pozemkov 

Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 0,00 €, čo je 0,00 % plnenie. 

Z rozpočtovaných 0,00  € bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 0,00 €, čo je 0,00 % plnenie. 

Obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery : 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

    

    

    

    

    

5) Príjmové finančné operácie : 

Názov Rozpočet na 
rok 2020 

Rozpočet po 
zmenách na rok 

2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% Plnenia 

Nevyčerpané 
finančn.prostr.z r. 2019 

25 400,00 25 400,00 25 400,00 100,00 

Návrat.finančn.výpomoc 0,00 2 830,00 2 830,00 100,00 



Z rezerv. fondu obce 5 000,00 15 000,00 13 017,82 95,41 

Spolu: 30 400,00 43 230,00 41 247,82 95,41 

 

Použitie rezervného fondu bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lupoči, uznesením, na nákup 

pozemkov, spolufinancovanie rekonštrukcie budovy kultúrno-spoločenského centra, 

spolufinancovanie rekonštrukcie oplotenia cintorína a na bežné výdavky obce – na materiál do domu 

smútku a cintorína a na materiál – autobusová zastávka.  

Obec v roku 2020 podala žiadosť na Ministerstvo financií SR o návratnú finančnú výpomoc vo výške 

výpadku podielových daní t.j. 2 830,00 €, ktorá bude splatná v štyroch ročných splátkach od roku 

2024 – do roku 2027, podľa Zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci. V roku 2020 obec 

vyčerpala nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2019 z dotácie z Ministerstva financií SR: 

- Rekonštrukcia budovy KSP – vo výške 15 000,00 € 

- Rekonštrukcia oplotenia cintorína – vo výške 10 400,00 € 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020 v € 

Rozpočet na rok 
2020 

Rozpočet po zmenách 
na rok 2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia 

100 278,00 114 610,00 110 170,92 96,13 

v tom: 

Výdavky podľa funkčného 
členenia 

Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Skutočnosť % plnenia 

Obce 59 851,00 66 169,00 64 766,13 97,88 

Finančné a rozpočtové 
záležitosti 

582,00 642,00 713,48 111,13 

Všeobecné verejné služby 700,00 1 102,00 1 101,46 99,95 

Civilná ochrana 300,00 745,00 744,57 99,94 

Ochrana pred požiarmi 1 192,00 859,00 697,88 81,24 

Všeobecná pracovná oblasť 20,00 20,00 6,50 32,50 

Cestná doprava 500,00 1 500,00 1 119,00 74,60 

Ochrana prírody a krajiny 0,00 110,00 57,60 52,36 

Nakladanie s odpadmi 3 044,00 3 376,00 3 288,86 97,42 

Verejné osvetlenie 2 000,00 2 767,00 2 514,71 90,88 

Bývanie a občianska vybavenosť 90,00 90,00 81,18 90,20 

Rekreačné a športové služby 1,00 462,00 455,30 98,55 

Kultúrne služby 16 032,00 16 682,00 16 588,76 99,44 

Vysielacie a vydavateľské služby 166,00 166,00 126,48 76,19 

Náboženské a iné spoločenské 
služby 

15 750,00 19 870,00 17 909,01 90,13 

Ďalšie sociálne služby 50,00 50,00 0,00 0,00 

Rodina a deti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozvoj obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 

S p o l u : 100 278,00 114 610,00 110 170,92 96,13 

 



1) Bežné výdavky : 

 

Rozpočet na rok 
2020 

Rozpočet po zmenách 
na rok 2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia 

69 878,00 78 210,00 74 316,36 95,02 

Čerpanie jednotlivých položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 34698,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 34 536,01 

€, čo predstavuje  99,53 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce a 

mzdové prostriedky zamestnancov obce. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 12 062,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 11 578,56  

€ čo predstavuje 95,99 % plnenie. 

c) Bežné výdavky z prijatých bežných transferov 

Z rozpočtovaných 2 807,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 799,18 €, 

čo predstavuje 99,72 % plnenie. 

d) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 28 643,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 25 402,61 

€, čo predstavuje 88,69 % plnenie. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

Rozpočet na rok 
2020 

Rozpočet po zmenách 
na rok 2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia 

30 400,00 36 400,00 35 854,56 98,50 

v tom: 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť % plnenia 

Obce 0,00 3 500,00 3 382,20 96,63 

Rozvoj obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 

Verejné osvetlenie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rekreačné a športové služby 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kultúrne služby 15 000,00 16 500,00 16 488,76 99,93 

Náboženské a iné spoločenské 
služby 

15 400,00 16 400,00 15 983,60 97,46 

S p o l u 30 400,00 36 400,00 35 854,56 98,50 

Čerpanie jednotlivých položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

a) Nákup pozemkov 



Z rozpočtovaných 3 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3 382,20 €, 

čo predstavuje 96,63 % plnenie.  

b) Rekonštrukcia budovy KSP 

Z rozpočtovaných 16 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 16 488,76 

€, čo predstavuje 99,93 % plnenie. 

c) Rekonštrukcia oplotenia cintorína 

Z rozpočtovaných 16 400,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 15 983,60 

€, čo predstavuje 97,46 % plnenie. 

 

4) Výdavkové finančné operácie : 

Rozpočet na rok 
2020 

Rozpočet po zmenách 
na rok 2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

% plnenia 

0,00 0,00 0,00 0 

v tom: 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

    

S p o l u 0,00 0,00 0 

 

4. Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2020 -Výsledok hospodárenia za 

rok 2020 

Výsledok hospodárenia za rok 2020 je vo výške – 37 156,54 € (schodok hospodárenia) 

Zostatky na bežných bankových účtoch /221/         27 240,91 € 

Zostatok na účte sociálneho fondu /472/                      342,84 € 

Zostatok v pokladni /211/                                                 382,75 € 

 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2020 

Bežné príjmy spolu 73 014,38 

Z toho: bežné príjmy obce 73 014,38 

Bežné výdavky spolu 74 316,36 

Z toho: bežné výdavky obce 74 316,36 

Bežný rozpočet -1 301,98 

Kapitálové príjmy spolu 0,00 

Z toho: kapitálové príjmy obce 0,00 

Kapitálové výdavky spolu 35 854,56 

Z toho: kapitálové výdavky obce 35 854,56 

Kapitálový rozpočet -35 854,56 



Prebytok/Schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu 

-37 156,54 

Vylúčenie z prebytku nevyčerpaných 
prostriedkov zo ŠR z roku 2020 účelovo 
určených na kapitálové výdavky, z toho: 

 

0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného 
a kapitálového rozpočtu 

-37 156,54 

Príjmy z finančných operácií 41 247,82 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 41 247,82 

PRÍJMY SPOLU 114 262,20 

VÝDAVKY SPOLU 110 170,92 

Hospodárenie obce 4 091,28 

Vylúčenie prebytku 0,00 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce vypočítaný podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení je schodok vo výške – 37 156,54 €. 

Výsledok hospodárenia    - 37 156,54 € 
Zostatok  finančných operácií   +41 247,82 € 

Hospodárenie obce     +  4 091,28 € 
Vylúčenie z prebytku                 0,00 € 

Hospodárenie obce     +  4 091,28 € 
 
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý zostatkom finančných operácií. 
 
Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2020 vo výške  +41 247,82 znížený o schodok 
hospodárenia obce vo výške  – 37 156,54, v celkovej  výške + 4 091,28 € navrhujeme použiť 
na tvorbu rezervného fondu. 
 
Rozdelenie výsledku hospodárenia obce a zostatku FO do rezervného fondu: 

 Tvorba rezervného fondu 

Prebytok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 
písmena a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.  

Bez tvorby 

Zostatok finančných operácií znížený 
o schodok hospodárenia obce za rok 2020 

4 091,28 € 

  

SPOLU: 4 091,28 € 

 
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na 
účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 
písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené 
prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ.  



Obec Lupoč k 31.12.2020 nemá nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho 
rozpočtu a z rozpočtu EÚ. 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. . Obec nemá 

otvorený samostatný bankový účet rezervného fondu, rezervný fond vedie v účtovníctve na 

analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Obecné zastupiteľstvo v Lupoči. 

 

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2020 35 665,58 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                    rozpočtový rok 

0,00 

- Prebytok hospodárenia z min.rokov 0,00 
- Vrátenie do RF-vyrovnanie čas.nesúladu 0,00 
- z finančných operácií 541,78 

Úbytky – použitie rezervného fondu:  
- uznesenie č.100/2020-Rekonštr.oplot.cintorína 5 583,60 
- uznesenie č. 111/020-Rekonštrukcia KSP 1 478,00 
- uznesenie č. 97/2020-Odkúpenie pozemkov 3 382,20 
- uznesenie č. 57/2019-Vyrovnanie čas.nesúladu 0,00 
- uznesenie č. 112/2020 – bežné výdavky 67/2020 1 913,07 
- uznesenie č. 127/2020 – bežné výdavky 

127/2020 
660,95 

- ostatné úbytky 0,00 

KZ k 31.12.2019 23 189,54 

 

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde 

a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na rok 2020. V súlade s čl. II., bod 8. kolektívnej zmluvy je celkový prídel do 

sociálneho fondu tvorený 

a) Povinným prídelom vo výške 1 % 

b) Ďalším prídelom najmenej vo výške 0,5 % 

c) Zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú „Zásady použitia sociálneho fondu“. 



Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2020 341,69 

Prírastky – povinný prídel – 1,5 % 448,15 

- ostatné prírastky 0,00 

Úbytky – stravovanie – stravné lístky 447,00 

- regeneráciu PS, vianoč.prísp.  0,00 

- ostatné úbytky 0,00 

KZ k 31.12.2019 342,84 

 

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. štátnemu rozpočtu 

c. štátnym fondom 

d. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a/ Finančné usporiadanie voči zriadeným  právnickým osobám, t.j. príspevkovým 

a rozpočtovým  organizáciám: 

- Obec Lupoč nemala v r. 2020 zriadenú žiadnu príspevkovú a rozpočtovú organizáciu. 

 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

- Obec Lupoč nebola v r. 2020 zakladateľom žiadnej právnickej osoby. 

 

 

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantu, 
transferu 

- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

Suma 
poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

Rozdiel 
(stĹ.3-stĺ.4) 

Ministerstvo 
vnútra SR, Okresný 

úrad Lučenec 

Prenesený výkon štátnej 
správy - starostlivosť 

21,09 € 21,09 € 0,00 



o životné prostredie – bežné 
výdavky 

Ministerstvo 
vnútra SR, Okresný 

úrad Lučenec 

Prenesený výkon štátnej 
správy - hlásenie pobytu 

občanov a register 
obyvateľov SR – bežné 

výdavky 

73,26 € 73,26 € 0,00 

Ministerstvo 
vnútra SR, Okresný 

úrad Lučenec 

Prenesený výkon štátnej 
správy - register adries – 

bežné výdavky 

22,80 € 22,80 € 0,00 

Okresný úrad 
Lučenec 

Voľby do NR SR – bežné 
výdavky 

1 101,46 € 1 104,46 € 0,00 

Okresný úrad 
Lučenec 

COVID-19 – bežné výdavky 444,57 € 444,57 € 0,00 

Štatistický úrad SR 
Banská Bystrica 

Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2021 

1 136,00 € 1 136,00 € 0,00 

Nevyčerpané 
finančné 
prostriedky z roku 
2019 – 
Ministerstvo 
financií SR 

Rekonštrukcia KSP č. 105 
Rekonštrukcia oplotenia 

cintorína 

15 000,00 € 
10 400,00 € 

15 000,00 € 
10 400,00 € 

0,00 
0,00 

     

     

SPOLU  28 199,18 € 28 199,18 € 0,00 

 

 

Finančné usporiadanie voči VÚC Banská Bystrica: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantu, 
transferu 

- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

Suma 
poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

Rozdiel 
(stĹ.3-stĺ.4) 

     

SPOLU  0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom – Obec Lupoč v r. 2020 neuzatvorila žiadnu 

zmluvu so štátnymi fondami. 

 

d/ Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám:  

Poskytovateľ Účelové určenie grantu, 
transferu 

- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

Suma 
poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

Rozdiel 
(stĹ.3-stĺ.4) 

     

     

SPOLU  0,00 € 0,00 € 0,00 

 



7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v € 

A K T Í V A (v zostatkových cenách) 

Názov ZS k 1.1.2020 KZ k 31.12.2020 

Neobežný majetok spolu 208 218,99 238 222,55 

Z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 163 984,99 193 988,55 

Dlhodobý finančný majetok 44 234,00 44 234,00 

Obežný majetok spolu 63 304,65 28 352,70 

Z toho:   

Zásoby 0,00 0,00 

Pohľadávky 1 336,10 697,84 

Finančný majetok 61 968,55 27 654,86 

Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návr.fin.výpomoci krát. 0,00 0,00 

Náklady budúcich období 344,46 278,76 

SPOLU 271 868,10 266 854,01 

 

P A S Í V A 

Názov ZS k 1.1.2020 KZ k 31.12.2020 

Vlastné imanie 188 817,76 187 853,82 

Z toho:   

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Nevyspor.výsledok z minulých 
rokov 

186 444,99 188 817,76 

Výsledok hospodárenia 2 372,77 -963,94 

Záväzky 32 426,11 7 735,25 

Z toho:   

Zúčtovanie medzi subj.verej.správy 25 400,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 376,98 342,84 

Krátkodobé záväzky 6 217,13 4 130,41 

Bankové úvery a ostatné príj.výp. 0,00 2 830,00 

Rezervy 432,00 432,00 

Výnosy budúcich období 50 624,23 71 264,94 

SPOLU 271 868,10 266 854,01 

 

 

 

 



8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

Stav záväzkov k 31.12.2020 

Druh záväzku voči: Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR 

- Dodávateľom (321) 339,47 

- Zamestnancom (331)  2 158,98 

- Poisťovniam (336) 1 211,82 

- Daňovému úradu (342) 420,14 

- Bankám (231,461) 0,00 

- Štátnym fondom (479) 0,00 

- Sociálny fond (472) 342,84 

- Iné záväzky (379) 0,00 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania: 

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) Celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka – nevzťahuje sa na úvery zo ŠFRB 

b) Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma 

splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom 

rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom 

roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté 

z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe 

osobitného predpisu.  

Obec Lupoč v roku 2020 prijala návratnú finančnú výpomoc obciam na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v zmysle 

uznesenia Vlády SR č. 494 zo dňa 12. augusta 2020, vo výške 2 830,00 €. 

Účel – výlučne na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností 

nehospodárskeho charakteru- výdavky vynaložené Obcou Lupoč v roku 2020 na 

bežné výdavky – refundácia úhrady elektrickej energie verejného osvetlenia 

a nákup všeobecného materiálu. 

Východiskové údaje a výpočet dlhu – prijatie NFV vo výške 2 830,00 €: 

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019:   69 450,83 € 

Bežné granty a transfery za rok 2019:     4 046,57 € 

 

Celkové bežné príjmy za rok 2019:   69 450,83 € 

Stav dlhových nástrojov spolu:       2 830,00 € 

Stav dlhu podľa § 17 ods. 7 a 8 z. č. 583/2004 Z.z.    2 830,00 € 

Dlh obce:    4,07 % - menej ako 50 % 



Celková suma dlhu obce neprekročila 60 % resp. 50 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov 

financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom 

rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté 

z EÚ a iné verejné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe 

osobitného predpisu. 

   

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 
osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 
 

- Obec Lupoč v roku 2020 neposkytla dotácie v súlade s VZN č. 10/2018 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce. 
 

10. Podnikateľská  činnosť 
 

- Obec Lupoč v r. 2020 nevykonávala podnikateľskú činnosť 

 
11. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu 
 

- Obec Lupoč neuplatňuje programové rozpočtovanie. 

 

 

 

 

 

 

Lupoč, 12.02.2021      Ing. Peter Tejiščák 

            starosta obce 

 

 

 

 

 

 



12. Návrh uznesenia OZ k Záverečnému účtu obce Lupoč za rok 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lupoč za rok 2020 

 

II. Správu nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia 

obce Lupoč za rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

I. Záverečný účet obce Lupoč za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

II. Výsledok hospodárenia obce vypočítaný podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení – schodok vo výške -37 156,54 €.  

 

III. Použitie zostatku finančných operácií vo výške 4 091,28 € na tvorbu REZERVNÉHO 

FONDU OBCE. 

 

  

 

Vypracovala:       Ing. Peter Tejiščák   

Jana Dolnáková           starosta obce 

 

V Lupoči, dňa 12.02.2021 


